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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. overwegende dat de "één gezondheid"-benadering tot doel heeft de doeltreffendheid van 

de behandeling van infecties bij mensen en dieren te behouden, de opkomst en 

verspreiding van antimicrobiële resistentie (AMR) te verminderen en de ontwikkeling 

en beschikbaarheid van nieuwe antimicrobiële stoffen binnen en buiten de Unie te doen 

toenemen; 

B. overwegende dat antimicrobiële resistentie een grensoverschrijdende bedreiging van de 

gezondheid vormt, maar dat de situatie met betrekking tot AMR sterk verschilt per 

lidstaat; overwegende dat de Commissie dan ook de plicht heeft in kaart te brengen 

welke domeinen een sterke Europese toegevoegde waarde opleveren en haar optreden 

hierop te richten, met inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten die 

verantwoordelijk zijn voor het bepalen van hun eigen gezondheidsbeleid; 

C. overwegende dat het milieu een rol kan spelen bij de opkomst en verspreiding van 

AMR bij dieren, met name als gevolg van menselijke, dierlijke en industriële 

afvalstromen; 

1. benadrukt dat AMR een kritiek wereldgezondheidsprobleem is waarvoor inzet en 

samenwerkingsbereidheid van de lidstaten binnen de EU en op internationaal niveau 

vereist is, door middel van proactief en gecoördineerd optreden; onderstreept het belang 

van een holistische aanpak bij de bestrijding van AMR via de "één gezondheid"-

benadering, door te zorgen voor gelijktijdig optreden op mondiaal niveau op het vlak 

van de menselijke gezondheid, dierengezondheid en het milieu; onderstreept dan ook 

hoe belangrijk het is te beschikken over geharmoniseerde gegevens met betrekking tot 

het gebruik van antimicrobiële stoffen in de veehouderijsector; bekrachtigt dat er een 

breed, objectief en wetenschappelijk onderbouwd debat over dit onderwerp moet 

worden gevoerd; 

2. wijst op de recente richtsnoeren van de WHO1 over het gebruik van medisch belangrijke 

antimicrobiële stoffen bij voedselproducerende dieren, waarin landbouwers en de 

levensmiddelenindustrie wordt aanbevolen te stoppen met het routinematige gebruik 

van antibiotica om de groei bij gezonde dieren te bevorderen en ziekten bij deze dieren 

tegen te gaan teneinde de verspreiding van AMR te voorkomen, en waarin wordt 

voorgesteld het gebruik van antibiotica als uiterste middel helemaal te verbieden bij 

dieren; 

3. onderstreept dat het routinematige gebruik van een paar van de sterkste antibiotica in 

een aantal ontwikkelingslanden inmiddels een gangbare landbouwpraktijk is geworden; 

4. is van mening dat ons begrip over de overdracht van AMR van boerderijdieren naar 

mensen al vrij solide is en dat dit niet voldoende naar voren komt in het actieplan; merkt 

                                                 
1 WHO guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals, ISBN 978-92-4-

155013-0. 
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op dat in het actieplan uitsluitend wordt opgeroepen tot nader onderzoek en het dichten 

van kennisgaten op dit gebied, waardoor broodnodig optreden mogelijk wordt 

uitgesteld; 

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten een ambitieuze en proactieve benadering aan de 

dag te leggen om de in hun actieplannen opgenomen doelstellingen volledig en op 

doeltreffende wijze te halen en de resultaten nauwgezet bij te houden; pleit bij het 

opstellen van de actieplannen verder voor meetbare (duidelijk gedefinieerde 

kwantitatieve of kwalitatieve) doelen, benchmarks en doeltreffende maatregelen om 

deze doelen te halen; verzoekt de Commissie lidstaten te ondersteunen bij de 

ontwikkeling, beoordeling en uitvoering van nationale actieplannen tegen AMR, vooral 

met betrekking tot monitoring- en surveillancesystemen en met inbegrip van passende 

steun en stimulerende maatregelen; 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten een onderscheid aan te brengen tussen vee en 

huisdieren, vooral bij het opzetten van regelingen voor de controle op en de beoordeling 

van het gebruik van antimicrobiële stoffen en bij het ontwikkelen van maatregelen om 

het gebruik ervan aan te pakken; 

7. benadrukt dat er in de landbouw in samenwerking met dierenartsen een alomvattende 

methode voor de monitoring van antibiotica is ontwikkeld waarmee het gebruik van 

antibiotica uitgebreid in kaart wordt gebracht en de toediening ervan verder wordt 

verbeterd; betreurt het dat er tot nu toe voor de menselijke geneeskunde geen 

vergelijkbaar systeem bestaat; 

8. pleit voor nieuwe regelgevende oplossingen (basiswetgeving, secundaire wetgeving of 

richtsnoeren van de Unie) waarmee landbouwers het gebruik van antibiotica in de 

veeteelt kunnen beperken, met het oog op een verstandig en verantwoord gebruik van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik; hamert erop dat dergelijke 

wetgevingsoplossingen, met inbegrip van de lopende en met elkaar samenhangende 

werkzaamheden aan het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende de productie, de afzet en het gebruik van diervoeders met 

medicinale werking en de intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad 

(COM(2014)0556) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

(COM(2014)0558), moeten gelden voor profylactische toediening en moeten 

waarborgen dat de metafylactische toediening van antimicrobiële stoffen alleen is 

toegestaan in zeer uitzonderlijke gevallen; benadrukt dat de administratieve rompslomp 

voor landbouwers tot een minimum beperkt moet blijven; 

9. is van mening dat de terugdringing van het antibioticagebruik niet alleen een doel moet 

zijn in de veeteelt maar ook in alle facetten van de menselijke en de diergeneeskunde; 

onderstreept dat, aan de hand van het wetenschappelijk advies van de Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en andere bevoegde EU-agentschappen, een 

van de doelstellingen in de actieplannen van alle lidstaten moet zijn om uiterst 

belangrijke antimicrobiële stoffen die door de WHO in kaart zijn gebracht, uitsluitend 

voor te behouden voor toediening bij mensen; is dan ook van mening dat de EU het 

diergeneeskundige gebruik van antibiotica die van kritiek belang zijn voor de 

menselijke geneeskunde moet verbieden; is ingenomen met het initiatief van diverse 
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lidstaten om het gebruik van antibiotica als "uiterste middel", dat normaal wordt ingezet 

voor de behandeling van mensen, bij landbouwdieren te verbieden; 

10. herinnert eraan dat voeding een van de manieren is om resistente bacteriën over te 

dragen van dieren op mensen, en dat resistente bacteriën bovendien kunnen circuleren 

in groepen mensen en dieren via water en het milieu; neemt kennis van de risico's op 

infecties met resistente organismen via besmette gewassen die zijn behandeld met 

antimicrobiële stoffen, of via mest of weggesijpelde stoffen in het grondwater op 

boerderijen; wijst er in dit verband op dat de verspreiding van dergelijke bacteriën 

wordt beïnvloed door handel, reizen en migratie van mensen en dieren; 

11. is van mening dat, teneinde de verantwoorde toediening van antimicrobiële 

geneesmiddelen te vergemakkelijken, een snelle, betrouwbare en doeltreffende 

diergeneeskundige diagnostiek hard nodig is om de oorzaak van een ziekte vast te 

stellen en testen uit te voeren waarmee de gevoeligheid voor antibiotica kan worden 

vastgesteld; denkt dat het hierdoor mogelijk wordt een correcte diagnose te stellen en 

antimicrobiële geneesmiddelen gericht in te zetten, waarbij een zo beperkt mogelijk 

gebruik van uiterst belangrijke antimicrobiële geneesmiddelen wordt bevorderd om 

zodoende de ontwikkeling van AMR tegen te gaan; 

12. steunt als eerste aanzet het antwoord van de Raad op het ontwerp van de Codex 

Alimentarius om antimicrobiële resistentie tot een minimum te beperken en onder 

controle te houden en de beginselen 18 en 19 daarvan over de verantwoorde en 

verstandige toediening van antimicrobiële stoffen; 

13. wijst erop dat de inferieure kwaliteit van medische en diergeneeskundige producten met 

een lage concentratie aan werkzame stoffen en/of het langdurig gebruik ervan het 

ontstaan van resistente microben in de hand werkt; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten dan ook wetten te verbeteren en op te stellen waarmee wordt gewaarborgd dat 

geneesmiddelen van hoogwaardige kwaliteit, veilig en doeltreffend zijn en dat de 

toediening ervan geschiedt volgens strikte beginselen; 

14. pleit voor nader onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële 

geneesmiddelen of nieuwe alternatieven om de natuurlijke weerstand te versterken 

voorafgaand aan en tijdens kritieke landbouwfasen; benadrukt het belang van mondiale 

coördinatie en samenwerking met alle belanghebbenden om onderzoek naar nieuwe 

antibiotica en aanverwante alternatieven te stimuleren; moedigt daarnaast onderzoek 

naar andere, zo ook kostenefficiënte, alternatieven aan, op basis van de ontwikkeling 

van duurzamere en diervriendelijkere landbouwsystemen; stelt vast dat er aanzienlijke 

hoeveelheden antibiotica worden toegediend bij dieren die in te krappe ruimten en in 

erbarmelijke omstandigheden leven; merkt op dat onderzoek uitwijst dat dieren in 

minder intensieve landbouwmodellen minder stress ervaren, wat betekent dat hun 

immuunsysteem minder wordt aangesproken; 

15. benadrukt dat de verspreiding van antimicrobiële stoffen en de AMR in het milieu die 

daar het gevolg van is ook een toenemende bron van zorg is, en dat hiernaar nader 

onderzoek moet worden verricht; onderstreept met name dat er dringend behoefte is aan 

gedegen onderzoek naar de gevolgen van antimicrobiële stoffen in voedingsgewassen 

en diervoeders voor microbiële gemeenschappen in de bodem en in aquatische 

ecosystemen, en onderzoek naar de lozing van drijfmest en afvalwater; 
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16. is van mening dat er, om onderzoek naar nieuwe antimicrobiële geneesmiddelen aan te 

moedigen, stimulerende maatregelen nodig zijn, waaronder langere 

beschermingstermijnen voor technische documentatie over nieuwe geneesmiddelen, de 

commerciële bescherming van innovatieve werkzame stoffen en de bescherming van 

aanzienlijke investeringen in gegevens die gegenereerd worden om een bestaand 

antimicrobieel product te verbeteren of op de markt te houden; 

17. onderstreept in dit verband dat het met het huidige innovatiekader niet mogelijk is O&O 

op het gebied van AMR doeltreffend te stimuleren, en verzoekt om de aanpassing en 

harmonisering van de regeling inzake intellectuele eigendom op Europees niveau, met 

name om met betrekking tot het innovatieve geneesmiddel in kwestie de duur van de 

bescherming beter te laten samenvallen met de aangevraagde periode; 

18. benadrukt dat landbouwadviesdiensten een belangrijke rol kunnen spelen bij de 

bevordering van duurzame landbouwbeheerpraktijken; 

19. benadrukt het belang van doeltreffende milieurisicobeoordelingen in het 

goedkeuringsproces voor nieuwe en bestaande geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik met antimicrobiële eigenschappen, vooral wat betreft de eindpunten van 

antimicrobiële stoffen in de wijdere omtrek; 

20. benadrukt hoe waardevol preventieve oplossingen zoals vaccinaties zijn in de strijd 

tegen AMR; merkt op dat in het Europees "één gezondheid"-actieplan tegen AMR 

wordt gesteld dat immunisatie door middel van vaccinatie een kosteneffectieve 

gezondheidsinterventie is in de strijd tegen AMR; pleit voor de integratie van 

streefdoelen voor levenslange vaccinatie als een element dat moet worden opgenomen 

in de nationale veterinaire actieplannen inzake AMR; 

21. wijst erop dat gezien de beperkte doeltreffendheid van bepaalde antibiotica snelle 

diagnostische testen medisch personeel kunnen helpen bij het bieden van gerichte en 

doeltreffende behandelopties als een haalbaar alternatief voor het voorschrijven van 

antibiotica aan mensen; 

22. is van mening dat voorschriften om op etiketten te verwijzen naar het gebruik van 

antibiotica kunnen leiden tot meer kennis bij de consumenten waardoor ze een beter 

onderbouwde keuze kunnen maken; merkt op dat als producten worden voorzien van 

het etiket "antibioticavrij" dit landbouwers kan aansporen om af te zien van een 

antibioticakuur als een dier die behandeling misschien wel nodig heeft, uit angst voor de 

economische gevolgen indien het vlees niet verkocht wordt; 

23. benadrukt dat ziektepreventie de eerste stap moet zijn voor wetgeving en andere 

voorstellen waarmee AMR in de landbouw wordt aangepakt, om een hoog niveau van 

dierenwelzijn te garanderen en minder vaak te hoeven terugvallen op antibiotica; 

benadrukt dat de veehouderijsector zich meer moet concentreren op ziektepreventie en 

dierenwelzijn door een goede hygiëne in acht te nemen, de dieren in passende 

omstandigheden onder te brengen, goede veeteeltpraktijken te hanteren en strenge 

bioveiligheidsmaatregelen te treffen; hamert erop dat antibiotica nooit mogen worden 

gebruikt als compensatie voor slechte hygiëne of ondermaatse veeteeltpraktijken; 

benadrukt hoe belangrijk de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten en de 

coördinatie hiervan door de Commissie is; 



 

AD\1149532NL.docx 7/13 PE615.417v02-00 

 NL 

24. wijst op de preventieve maatregelen die moeten worden genomen voordat er wordt 

gekozen voor antimicrobiële behandeling van hele groepen (metafylaxe) 

voedselproducerende dieren: 

– het gebruik van goede, gezonde fokdieren die op natuurlijke wijze groeien, met de 

juiste genetische verscheidenheid; 

– omstandigheden die zijn afgestemd op de ethologische behoeften van de diersoort, 

inclusief sociale interacties en hiërarchieën; 

– bezettingsdichtheden die het risico op ziekteoverdracht niet vergroten; 

– isoleren van zieke dieren van de rest van de groep; 

– (voor kippen en kleinere dieren) onderverdeling in kleinere, fysiek gescheiden 

groepen; 

– tenuitvoerlegging van bestaande regels inzake dierenwelzijn die al voldoen aan de 

voorwaarden die zijn vastgelegd in uit de regelgeving voortvloeiende 

beheerseisen (RME's) 11, 12, 13 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 

1306/20131 gestelde randvoorwaarden; 

25. is van mening dat toereikende financiering voor investeringen binnen 

landbouwbedrijven, zoals voor hoogwaardige huisvesting, ventilatie, schoonmaak, 

desinfectie, vaccinatie en bioveiligheid moeten worden gestimuleerd en niet mogen 

worden afgezwakt in het toekomstige GLB; benadrukt dat doeltreffende maatregelen op 

het vlak van sanitaire voorzieningen, hygiëne en infectiepreventie het risico op infecties 

beperken; beseft in dat opzicht hoe belangrijk het is dat leden van de 

landbouwgemeenschap zich bewust zijn van dierenwelzijn, dierengezondheid en 

voedselveiligheid; merkt op hoe belangrijk het is om optimale werkmethoden te 

bevorderen en te hanteren in alle stadia van de productie en de verwerking van 

levensmiddelen; 

26. stelt vast dat bepaalde gewasbeschermingsproducten mogelijk ook antimicrobiële 

eigenschappen hebben die de verspreiding van AMR kunnen beïnvloeden; pleit voor 

verder onderzoek naar het mogelijke verband tussen de blootstelling aan commerciële 

toepassingen van pesticiden en de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie; 

27. benadrukt dat studies erop wijzen2 dat pathogene bacteriën tolerantie voor antibiotica 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de 

financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van 

Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en 

(EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549), tot toepassing van de voorschriften als 

vastgelegd in Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor 

landbouwdoeleinden gehouden dieren (PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23); Richtlijn 91/630/EEG van de Raad van 

19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (PB L 340 van 11.12.1991, 

blz. 33); Richtlijn 91/629/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter 

bescherming van kalveren (PB L 340 van 11.12.1991, blz. 28). 
2 Kurenbach, B. et al., mBio, vol. 6, nr. 2, 2015: Sublethal Exposure to Commercial Formulations of the 

Herbicides Dicamba, 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid, and Glyphosate Cause Changes in Antibiotic 

Susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium. 
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kunnen ontwikkelen door blootstelling aan herbiciden en hun commerciële toepassingen 

bij concentraties die vergelijkbaar zijn met de op landbouwakkers gebruikelijke 

dosering; 

28. onderschrijft dat herbiciden routinematig getest worden op toxiciteit maar niet op 

subletale effecten op microben, en benadrukt om bovengenoemde redenen hoe 

belangrijk het is om te overwegen deze testen routinematig uit te voeren; 

29. stelt voor dat, op grond van aanwijzingen van een verband tussen het gebruik van 

herbiciden en AMR, bij elke vergunning voor herbicideresistente genetisch 

gemodificeerde gewassen (die vermoedelijk behandeld zijn met een herbicide 

waartegen zij resistent zijn) het voorzorgsbeginsel ten volle wordt toegepast, en dat voor 

het afgeven van een dergelijke vergunning sluitende wetenschappelijke bewijzen 

moeten worden geleverd dat het risico op een dergelijk verband kan worden uitgesloten; 

30. verzoekt de Commissie het vervoer van levende dieren aan banden te leggen uit 

gebieden waar door het huidige monitoringsysteem antimicrobieel resistente 

bacteriestammen zijn ontdekt; 

31. benadrukt dat AMR een probleem is met veel aspecten, en verzoekt de Commissie en de 

lidstaten de samenwerking tussen dierenartsen, belanghebbenden in de landbouwsector 

en andere gezondheidswerkers in de strijd tegen AMR te bevorderen; wijst op de 

cruciale rol van onderwijs, opleidingsprogramma's en bewustmakingscampagnes, op 

basis van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen, om bij landbouwers, 

dierenartsen, deskundigen, mensen met huisdieren en alle personen die betrokken zijn 

bij de veeteelt te attenderen op de gevaren van AMR; pleit ervoor dat er financiering 

beschikbaar wordt gesteld om bij landbouwers en andere belanghebbenden in de 

veeteelt bewustzijn te kweken over AMR en het verstandige gebruik van antimicrobiële 

geneesmiddelen in de veterinaire geneeskunde zodat zij antimicrobiële middelen alleen 

toedienen als het echt noodzakelijk is in plaats van daar stelselmatig preventief gebruik 

van te maken; benadrukt hoe belangrijk de expertise van dierenartsen is omdat daarmee 

wordt bijgedragen aan een groter bewustzijn over AMR; 

32. merkt op dat ook de agentschappen van de EU bevestigen dat er een verband bestaat 

tussen antibioticaresistentie bij voedselproducerende dieren (bijv. vleeskippen) en een 

groot deel van de bacteriële infecties bij de mens als gevolg van de behandeling, de 

bereiding en de consumptie van het vlees van deze dieren1; 

33. benadrukt dat onderzoek uitwijst dat ingrepen waarmee de toediening van antibiotica 

aan voedselproducerende dieren aan banden wordt gelegd, in verband worden gebracht 

met een afname van de aanwezigheid van antibioticaresistente bacteriën bij deze 

dieren2; 

34. onderstreept dat de bedrijfscultuur van sommige producenten van veterinaire 

geneesmiddelen moet worden veranderd en dat er nauwe banden moeten worden 

                                                 
1 Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-

bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf  
2 http://www.thelancet.com/pdf/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9pdf  

http://www.thelancet.com/pdf/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9pdf
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aangeknoopt met alle belanghebbenden, onder wie producenten van veterinaire 

geneesmiddelen om het verantwoorde gebruik van antibiotica of alternatieven voor 

antimicrobiële stoffen (zoals probiotica of vaccins) in de veeteelt aan te moedigen en te 

bevorderen; benadrukt tevens dat dierenartsen niet gestimuleerd mogen worden om 

bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven, aan te prijzen of te leveren; benadrukt dat 

het succes in grote mate afhangt van de verantwoordingsplicht van beroepsbeoefenaars 

in diverse sectoren, van de samenwerking tussen dierenartsen en veehouders, en van de 

omstandigheid dat antibiotica alleen op recept mogen worden verstrekt;  

35. verzoekt de Commissie met name regels te ontwikkelen voor een geharmoniseerde 

controle op de verkoop van veterinaire antimicrobiële geneesmiddelen en de toediening 

daarvan aan huisdieren, waarmee de lidstaten worden verplicht relevante en 

vergelijkbare gegevens over de verkoop en de toediening van antimicrobiële veterinaire 

geneesmiddelen door te geven aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om 

vergelijkingen tussen landen mogelijk te maken en te kunnen bepalen wat de beste 

werkmethoden op nationaal niveau zijn; is van mening dat er regelmatig evaluaties 

moeten worden uitgevoerd om de doeltreffendheid te controleren; benadrukt dat er moet 

worden nagedacht over de aanpak van de illegale verkoop van antimicrobiële 

geneesmiddelen en dat het bewustzijn over de gevolgen van dit probleem voor de 

volksgezondheid moet worden aangewakkerd; 

36. benadrukt de noodzakelijke synergie tussen de "één gezondheid"-benadering en de 

bestaande monitoringgegevens met betrekking tot het milieu, met name de gegevens die 

zijn verkregen op basis van de aandachtstoffenlijst uit de kaderrichtlijn water, om de 

beschikbare kennis over de aanwezigheid en de verspreiding van antimicrobiële stoffen 

in het milieu te verbeteren;  

37. benadrukt dat de toediening van antibiotica als groeibevorderaars aan 

voedselproducerende dieren sinds 2006 verboden is in de EU; verzoekt de Commissie 

dit verbod als voorwaarde op te leggen voor alle levensmiddelen die via 

vrijhandelsovereenkomsten uit derde landen worden geïmporteerd om te zorgen voor 

een gelijk speelveld; verzoekt om een uitbreiding en omzetting van dit verbod naar alle 

internationale rechtshandelingen die mogelijk betrekking hebben op het gebruik van 

antibiotica bij dieren (in het kader van de Codex Alimentarius, de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldorganisatie voor diergezondheid 

(OIE), de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), enz.); verzoekt de Commissie 

daarnaast partners aan te sporen hun AMR-doelstellingen onderling af te stemmen en in 

de EU gehanteerde optimale werkmethoden over te nemen op hun eigen grondgebied, 

onder andere door wederkerigheidsclausules op te nemen in handelsovereenkomsten; 

38. dringt er bij de gezondheidsautoriteiten op aan grondige controles uit te voeren om 

illegaal antibioticagebruik in de EU te voorkomen; 

39. stelt dat deze kwestie in elke toekomstige handelsovereenkomst met het VK na de brexit 

aan de orde moet worden gesteld en als voorwaarde moet worden gesteld van het 

akkoord dat eventuele vooruitgang die wordt geboekt met de EU-maatregelen voor de 

aanpak van AMR wordt opgevolgd door het VK om de consumenten en werknemers in 

zowel de EU als het VK te beschermen; 

40. merkt op dat voedselproducerend vee in de VS vijf keer zo veel antibiotica krijgt 
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toegediend als boerderijdieren in het VK; onderstreept dan ook het belang van controles 

op vlees dat in de EU wordt ingevoerd; 

41. verzoekt de Commissie en de lidstaten kwesties in verband met AMR op het hoogste 

politieke niveau onder de aandacht te brengen, zo ook op alle relevante VN- en andere 

internationale fora, en dat daarbij moet worden gestreefd naar ambitieuze resultaten; 

benadrukt dat internationale samenwerking in het kader waarvan informatie, kennis en 

optimale werkmethoden op het vlak van de aanpak van AMR gedeeld worden in de 

context van de "één gezondheid"-benadering cruciaal zijn voor de gezondheid van 

mensen en dieren wereldwijd, en dat doortastende maatregelen en alomvattende 

wetgeving het evenwicht tussen de gezondheid van mensen, dieren en het milieu 

moeten waarborgen; is ingenomen met het opzetten van het "één gezondheid"-netwerk 

voor AMR dat bedoeld is om de grensoverschrijdende uitwisseling van goede praktijken 

tussen de sectoren menselijke en dierengezondheidszorg van de lidstaten te 

vergemakkelijken waarmee het delen van innovatieve ideeën mogelijk wordt en er op 

nationaal niveau meer wordt gedaan aan de aanpak van AMR; 

42. verwijst naar het mondiale actieplan tegen antimicrobiële resistentie, dat is goedgekeurd 

door de Wereldgezondheidsvergadering tijdens haar 68e vergadering in mei 2015, om 

antimicrobiële resistentie aan te pakken, met inbegrip van antibioticaresistentie 

(WHA68/2015/REC/1, bijlage 3); 

43. wenst dat antibioticafabrikanten grondig gecontroleerd worden zodat de 

afbraaktermijnen zijn afgestemd op de werkelijkheid, waarmee wordt gewaarborgd dat 

levensmiddelen geen antibiotica bevatten; 

44. merkt op dat antibioticaresistente genen op de hele wereld in het milieu worden 

aangetroffen: in de bodem, het water en afzettingen; benadrukt dat installaties voor de 

behandeling van afvalwater een belangrijke bron zijn voor antibioticaresistente genen in 

het milieu vanwege het antibiotica-afval dat afkomstig is uit huishoudens, ziekenhuizen 

en de industrie; pleit voor een stelselmatig toezicht op antibiotica en 

antibioticaresistente genen in installaties voor de behandeling van afvalwater en voor 

meer investeringen in filtersystemen; 

45. wijst erop dat antibiotica in de intensieve veeteelt soms op oneigenlijke wijze en 

routinematig worden toegevoegd aan het voer voor (pluim)vee op boerderijen om een 

snellere groei te bevorderen, en ook algemeen voor profylactische doeleinden worden 

gebruikt om de verspreiding van ziekten te voorkomen die optreden als gevolg van 

ruimtegebrek, opsluiting en de stressvolle omstandigheden waarin de dieren worden 

gehouden en die hun immuunsysteem onderdrukken, alsook om de onhygiënische 

omstandigheden waarin zij worden gefokt te compenseren; 

46. onderstreept dat volgens het gezamenlijk wetenschappelijk advies van het Europees 

Geneesmiddelenbureau (EMA) en de EFSA over de maatregelen ter verlaging van het 

gebruik van antimicrobiële stoffen en van de noodzaak om antimicrobiële stoffen te 

gebruiken bij voedselproducerende dieren in de Europese Unie en de gevolgen daarvan 

voor de voedselveiligheid (Ronafa)1 veilig en uitgebalanceerd voer een doeltreffende 

preventieve maatregel vormt om dieren te helpen ziekteverwekkers de baas te zijn door 

                                                 
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4666 
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de dierengezondheid en het dierenwelzijn in het algemeen te bevorderen met behulp van 

specifieke voederstrategieën, de samenstelling van voer, voederbereidingen en 

voerverwerking; 

47. pleit voor de bevordering en versterking van en de overgang naar een op agro-ecologie 

gebaseerde productiewijze; 

48. onderstreept dat de wereld zonder geharmoniseerd en acuut optreden op mondiale 

schaal afstevent op een post-antibioticatijdperk waarin veel voorkomende infecties weer 

dodelijk kunnen worden. 
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